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Voorwoord

In het KBO-PCOB magazine van mei schrijft Manon  
Vanderkaa over de missie van onze vereniging:  
“We willen bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig 
kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Een samenleving waarin 
niemand zich buitengesloten voelt”. 

 

Deze woorden zijn mij uit het hart gegrepen. Een ouderenbond komt op 

voor de belangen van de ouderen, voor meer welvaart voor wie dat nodig 

heeft, maar minstens zo belangrijk is het WELZIJN. 

Ik ben me er van bewust dat velen van u omzien naar de ander met name 

naar kwetsbare ouderen, naar hen die de regie over hun leven dreigen te 

verliezen. Mijn droom is het –en daar heeft u in onze laatste nieuwsbrieven 

over kunnen lezen- om ook vanuit onze afdeling daar structureel mee aan 

de slag te gaan. En dan beginnen we met het bezoek aan onze oudste leden 

én de Haarlemmermeerse leden van de PCOB Aalsmeer/Haarlemmermeer.  

Marrie Terlouw, oud-voorzitter van deze afdeling, wil daar graag aan mee 

werken. 

 

Nog maar kort geleden was het Pinksteren. Pinksteren is voor mij een van 

de mooiste feesten van het jaar. Christelijke mensen gedenken dat de leer-

lingen van Jezus de Geest ontvingen. Na de dood van Jezus zagen ze het 

niet meer zitten, ze waren bang, dachten dat het over en uit was en toen op 

die dag konden ze het leven weer aan, ze gooiden de ramen en deuren 

open, voelden zich weer vrij. Moedig verkondigden zij waar ze zo vol van 

waren: de wereld mooier maken, er zijn voor elkaar, samen vreugde en 

verdriet delen en de noodlijdenden bijstaan. 

Durft u het ook aan om de wereld een beetje mooier te maken voor onze 

oudste leden? Ofwel om ze zelf te bezoeken, ofwel om mee te helpen dit 

huisbezoek mogelijk te maken. Dan gaan we met elkaar enthousiast, geest-

driftig aan de slag 

 

Pinksteren is ook verwachting, verwachting van een mooie warme zomer, 

letterlijk en figuurlijk. Dat wens ik u, namens het bestuur, van harte toe. 

 

Els van Dongen-Caarls 
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Mededelingen vanuit de bestuursvergadering 

d.d. 24 april 2018.

 

 

In de bestuursvergadering van dinsdag 24 april heeft het bestuur besloten 

om voortaan in MeerNieuws te melden wat er zoal besproken is. 

 

Helaas hebben we nog geen voorzitter en moeten de voorzitterstaken  

onderling verdeeld worden. 

 

Onze redacteur Lida Schutte was op deze vergadering aanwezig om zich 

voor te stellen en samen met de bestuursleden te brainstormen over  

MeerNieuws. Lida was ook nieuwsgierig naar de mening van de aanwezi-

gen. Het bestuur is content over de nieuwe lay-out.  

Lo Gilles gaat informeren naar wat wel of niet vermeld mag worden in ons 

ledenblad. Dit in het kader van de nieuwe AVG privacywet (Algemene Ver-

ordening Gegevensbestemming). 

 

Bestuursleden hebben deelgenomen aan een vergadering van de regio en 

aan de Algemene Ledenvergadering van KBO Noord-Holland. Tijdens deze 

vergadering zijn de nieuwe statuten goedgekeurd. Al een aantal jaren is men 

bezig om de structuur van KBO Noord-Holland te wijzigen. Alle afdelingen 

worden een zelfstandige verenging. 

 

Ook is er een gesprek geweest met wethouder Steffens. De wethouder wilde 

graag weten wat er zoal speelt binnen de KBO Haarlemmermeer. Elders in 

dit blad zal Els van Dongen een korte samenvatting geven van deze ontmoe-

ting. 

 

En dan nu nog een vraag aan u allen. 

Wie wil tijdens bestuursvergaderingen en jaarvergaderingen notuleren? 

Ik vind het erg lastig om te notuleren en tegelijkertijd mee te vergaderen. 

 

Peter Numan, secretaris. 
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Vrijwilligers 100 % bedankt !!! 

Dat stond boven de uitnodiging die de KBO Haarlemmermeer ons, vrijwil-

ligers, in februari stuurde. Mijn man en ik rijden elke maand, door weer en 

wind, door een wijk in Getsewoud om het KBO-PCOB blad te bezorgen bij 

de leden. Dus reageerden wij op de uitnodiging met: “Ja we komen, want 

daar hebben we zin in omdat we dan ook bekende mensen gaan ontmoeten, 

en dat is altijd fijn, nietwaar!” Op 10 april gingen wij met de regiotaxi naar 

Party Center Fokker. Ruim te vroeg kwamen we aan, maar werden vriende-

lijk ontvangen. Het was mooi weer dus genoten we nog even van de buiten-

lucht om de tijd aangenaam te doden. Even voor 15.00 uur druppelde het 

bestuur en de overige genodigden binnen, waarna Els van Dongen ons wel-

kom heette.  

Zij vertelde dat op 10 april exact 20 jaar geleden de KBO Haarlemmermeer 

werd opgericht, en dus een klein feestje niet onterecht is. “Straks na de koffie 

drinken we er maar een glaasje op met bitter garnituur” was haar voorstel. 

Daarna kondigde zij de eenakter Een Lichte Lunch van Peter van Straaten aan.  

Gespeeld door Petra Dobbeling, Kees Koot en Yvonne Copini van Toneel-

groep Tobo. De regiseur is Evert de Vries.  

 

Twee zussen lunchen `op sjiek’ na een bezoekje aan hun moeder in het ver-

zorgingshuis. Het moet een gezellige lunch worden maar na iets teveel wijn 

blijft niets meer onbesproken: hun overleden vader, hun moeder en natuur-

lijk de mannen. Altijd maar weer die mannen!  

Een lichte lunch kan zwaar vallen….. 

 

Het stuk bevat veel ernst en grollen, dus we hebben ook veel gelachen en er 

zeer van genoten. Aan mijn tafel gaf het, tijdens de soep en het heerlijke 

buffet, genoeg stof tot een gesprek. Terwijl onze tongen werden gestreeld 

door het heerlijke eten bespraken wij, hoe wij hier zelf mee omgaan in het 

dagelijkse leven. Nadat iedereen voldaan afscheid van elkaar had genomen, 

konden mijn man en ik met de secretaris Peter Numan meerijden naar huis. 

Daarvoor onze dank. De KBO heeft ons op een geweldige leuke en voor-

treffelijke manier BEDANKT! 

Graag tot een volgende keer. 

 

Alberdina van Moorten – Joolen. 
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Gesprek met wethouder Steffens-van de Water 

 

Op uitnodiging van mevrouw Steffens hebben vier leden van de KBO een 

gesprek van een uur met haar gehad: Lo Gilles (bestuurslid), Jelke Dantuma 

(lid en ouderenadviseur voor Vijfhuizen), Kees van Dongen (lid en financieel 

hulpverlener) en ondergetekende (bestuurslid en ouderenadviseur). 

Het was een ontspannen, constructief gesprek. We hadden vier items aange-

dragen en op alle vragen kregen we een bevredigend antwoord, maar eerst 

blikt wethouder Steffens terug op het overleg van vorig jaar waarin gespro-

ken is over het woonbeleid. 

Zij vraagt of wij bekend zijn met de regeling Van groot naar beter.  

Deze regeling is bedoeld voor ouderen die van een grote woning willen ver-

huizen naar een kleinere woning die meer geschikt is. In een aantal gevallen 

is het door de regeling mogelijk dat de huurprijs voor de nieuwe woning  

gelijk blijft aan die van de oude woning. 

Petra Dobbeling, Kees Koot en Yvonne Copini in een lichte lunch. 
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Eenzaamheid: De gemeente heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd 

in dorpshuizen, wijkcentra en jongerencentra, waar mensen terecht kunnen 

om anderen te ontmoeten en om samen activiteiten te ondernemen. Er zijn in 

vijf kernen sociëteiten waar mensen zonder indicatie naartoe kunnen. Alle 

ouderen die 80 jaar worden ontvangen een brief van MeerWaarde met de 

vraag of zij er prijs op stellen dat er een ouderenadviseur bij hen op bezoek 

komt. Verder zijn er inmiddels zeven sociaal makelaars in de gemeente.  

 

Communicatie: Het huidige college van B&W heeft ervoor gezorgd dat men-

sen die een vraag hebben, deze via verschillende kanalen kunnen stellen:  

niet alleen digitaal, maar ook telefonisch of aan de balie. In bijzondere geval-

len kan een medewerker van de gemeente bij iemand thuis komen. Om men-

sen te helpen met het digitaal regelen van zaken gaat de gemeente gratis 

spreekuren organiseren in verschillende bibliotheken. 

 

Financiële vragen: Met betrekking tot de vraag over sparen, eigen vermogen 

en het bekostigen van een uitvaart, als blijkt dat iemand hiervoor geen of on-

voldoende geld heeft, geeft wethouder Steffens aan dat de gemeente altijd 

zorgt voor een respectvolle uitvaart. Wel kijkt de gemeente eerst of er binnen 

de familie mogelijkheden zijn om de kosten te betalen.  

Zijn deze er niet, dan kunnen familieleden hiervoor bijzondere bijstand aan-

vragen in de gemeente waar zij zelf wonen.  

 

Stand van zaken transities (= overgang, verandering): In het najaar komt een 

congres over de transities. De gemeente zal er voor zorgen dat de senioren-

verenigingen goed geïnformeerd worden.  

 

Tot slot bedankt de wethouder de aanwezigen voor de prettige samenwer-

king. Vanwege de aanstaande verkiezingen kan zij helaas niet beloven dat de 

vereniging volgend jaar weer een gesprek met haar zal hebben. Maar ze zal 

wel aan haar opvolger adviseren om het overleg met de afzonderlijke senio-

renverenigingen voort te zetten, omdat ze dit zelf altijd als zeer waardevol, 

nuttig en plezierig heeft ervaren.  

Els van Dongen-Caarls. 

 

N.B. In volgende nieuwsbladen zal ik meer informatie geven over het woon-

beleid, wijkcentra, sociëteiten en de sociaal makelaar. 
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Uit de nieuwsbrief van de KBO-PCOB april 2018 

 

De KBO-PCOB is op 24 april gestart met een datingsite waar ouderen 

terecht kunnen voor liefde en vriendschap. Uit onderzoek blijkt dat  

eenzaamheid onder alleenstaande senioren een groot maatschappelijk 

probleem is. Van alle 65-plussers woont ongeveer 52% alleen, van alle 

75-plussers ongeveer 64,6%. Het meest eenzaam zijn alleenwonende 

ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben (CBS). 

Velen van hen geven aan dat zij graag hun leven met een ander zouden 

willen delen. 

 

Liefde is een gevoel dat je iedereen gunt 

 

Directeur Manon Vanderkaa: ‘Liefde is een gevoel dat je iedereen gunt, 

ook op latere leeftijd. We kregen erg veel vragen van leden die verlang-

den naar een nieuwe verbintenis, maar niet wisten waar ze een mogelij-

ke partner zouden kunnen vinden. De meeste senioren zijn volop actief 

op internet, maar het ontbrak hen aan een site waarin ze konden zoeken 

onder gelijkgestemden’.  

 

Samen met datingsite 50plusmatch (www.50plusmatch.nl/kbo-pcob) 

heeft KBO-PCOB een speciale site in het leven geroepen waarop leden 

elkaar kunnen vinden en ontmoeten. Vanderkaa: ‘Met de datingsite 

voor de eigen vereniging hopen we dat er veel mooie contacten ont-

staan. En is er via onze  eigen datingsite geen mogelijke partner beschik-

baar, dan kan men verder zoeken in de grotere vijver van 50PlusMatch.’ 

Eenzaamheid is geen makkelijk op te lossen probleem, maar wel een 

onderwerp waar KBO-POCB intensief op inzet, onder meer als initia-

tiefnemer van het mani-

fest Waardig Ouder Wor-

den. De nieuwe datingsi-

te van KBO-PCOB is 

daarvan een voor-

beeld,  zoals ook de vele 

activiteiten die haar afde-

lingen in het land organi-

seert, dat zijn.  
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Zoals eerder geschreven gaan veel mensen binnenkort op vakantie.  

Een aantal van onze leden gaan, met een bus vol, midweek vieren in  

Wolvega. Misschien blijft u in Nederland. Het is ook mogelijk dat u verder 

weg gaat. Wij van de commissie zoeken nog naar bestemmingen dichtbij, 

dus blijf ons volgen in MeerNieuws. 

 

Op 4 juni vertrekt de bus om 8.00 uur vanaf het parkeerterrein: Venneper-

weg  583 (naast SABA Benelux Uitzendbureau) in Nieuw-Vennep. Als u 

vanuit NV vertrekt geef dit dan even op aan Piet v. d. Coevering. 

Om 8.15 uur vertrekken we dan vanaf het Van Stamplein in Hoofddorp.  

We verblijven in Hotel Holland Inn, Steenwijkerweg 52 te Wolvega.  

 

Het programma van de laatste dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het ontbijtbuffet gaan we weer op weg richting Hoofddorp en  

Nieuw- Vennep. Onderweg maken wij een stop bij de Orchideeënhoeve in 

Luttelgeest. U kunt hier een kijkje nemen in de winkel en koffie drinken. 

Daarna gaan we op weg om van het afscheidsdiner te genieten. Dan is het 

echt afgelopen en gaan we richting huis, waar we  om ongeveer 5 uur in 

Hoofddorp arriveren.  

Denkt u er aan een thuisblijver-telefoonnummer op te geven. 

 

wenst alle vakantiegangers een fijn seizoen  
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28 juni; Rondvaart Aalsmeer. 

Vaar mee in een originele houten praam door het prachtige natuurgebied  

en leer alles over het ontstaan van het poldergebied rond Aalsmeer, de oude 

moerasbossen, veengebieden en seringenakkers. 

Aansluitend wacht ons een lunch in het nabijgelegen Restaurant Centennial, 

met soep van de dag, diverse belegde broodjes en koffie of thee naar keuze. 

De prijs van dit arrangement bedraagt € 18,50, na afloop te voldoen in het 

restaurant. Wij verzamelen om 10.00 uur bij het winkeltje van het station in 

Hoofddorp om van daaruit om 10.06 uur met bus 340 naar Aalsmeer te ver-

trekken.  

Geef u tijdig op, in verband met  de reservering, bij Pieter Pels  

of Ydi Langenberg. Bij voorkeur per mail., zie blz. 19. 

 

27 juli naar Museumeiland Schokland. 

9 augustus naar de Loonse en Drunense Duinen. 

Voor info zie het mei nummer van MN of de site van de KBO H’meer, 

 

. 

Op donderdag 19 april zijn wij met een groep van 10 personen naar het ge-

meentehuis gegaan. Wij werden opgewacht door de heer Huisman, griffier 

van de gemeente. Eerst was er koffie en daarna kregen we uitleg hoe de 

avond zou verlopen .Ook werden wij voorgesteld aan Jeroen Nobel en Sofie 

v.d. Meeberg, raadsleden van VVD en Onafhankelijk Liberaal. Om vijf uur 

stipt gingen we naar de raadszaal waar iedereen al klaar zat. De burgemees-

ter opende de vergadering en verschillende gastsprekers kregen het woord.  

Het ging o.a. over bomen die te veel pluis veroorzaken en over Schiphol. 

Om 18.15 uur was er een maaltijd voor iedereen en ook hier werden wij voor 

uitgenodigd. Prima buffet met heerlijk toetje. Om 19.00 uur waren er verga-

deringen in twee zalen. De een ging over veiligheid en de andere over duur-

zaamheid. 

Wij werden nog rondgeleid door de heer Huisman en konden de kamers van 

de burgemeester en de raadsleden bezichtigen. Het was een zeer gezellige en 

informatieve avond, zeker voor herhaling vatbaar! 

Dank voor de uitnodiging van de KBO en de verzorging door Bep Everaardt.  

Herman de Deijn. 
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Het Boek voor Moeder en Dochter (5) 

door Els van Dongen-Caarls 

 

Mijn man Kees is de jongste van het gezin Van Dongen en ik ben het jongste 

schoonzusje. Als pasgetrouwde huisvrouw luisterde ik op verjaardagen vol 

verbazing naar mijn schoonzussen bij wie ‘de was’ een geliefkoosd ge-

spreksonderwerp was. Maar was daar dan zoveel over uit te wisselen, ze 

hadden toch allemaal een elektrische wasmachine? Neen, dan hun ouders 

en zeker de grootouders, die konden echt veel vertellen over de was.  

Er waren al wel wasmachines in het begin van de 20e eeuw, maar in het 

boek voor moeder en dochter wordt de huisvrouw verteld: Het wasschen met 

de handen is beter dan het gebruik van waschmachines, waarbij het goed veel te lij-

den heeft. 

 

Dagen waren ze er mee bezig, het begon de dag ervoor met het  

Inzetten der wasch. Daags vóór den waschdag wordt het linnengoed in lauw water 

waarin een weinig soda, in de week gezet. Men legt het groot goed (lakens, hemden 

enz.) op den bodem der kuip, nadat elk dubbel stuk is omgekeerd en de vuilste plaat-

sen met zeep zijn ingesmeerd, daarop  legt men het fijnere goed. Goed, dat zeer vuil 

of vettig is, moet in een afzonderlijke kuip in lauw sodawater gelegd worden. 

 

Wasschen. – Eerst wordt het geweekte goed uitgewrongen en met zeep ingesmeerd, 

daarna wordt het in den waschketel gekookt of wel in een andere kuip in kokende 

zeepsop gelegd en dan flink schoon gewaschen. Daarna keert men de stukken weer 

recht en legt ze in zuivere kokende zeepsop, waarin ze terdege worden uitgeslagen. 

Vervolgens wordt het goed half uitgewrongen en naar de bleek gebracht. 

 

Als er geen gelegenheid is om te bleken: je woont drie-hoog-achter of het 

regent dagenlang, dan volgt er weer een hele procedure met het begieten 

van kokend water met bleekpoeder. Daarna moet je het wasgoed 24 uur in 

een tobbe laten staan en dan weer uitwringen en spoelen.  

Hoe zullen de handen van onze voormoeders eruit hebben gezien? 
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Bleeken. – Op het bleekveld legt men soort bij soort. Het klein goed kan men op de 

lakens leggen. Men zorge ervoor, dat het goed degelijk nat worde gehouden. Op de 

helft van den bleektijd wordt het goed om-

gekeerd. Door het bleeken wordt de onaan-

gename lucht, die de loog ( = bestanddeel 

van zeep|) achterlaat weggenomen. 

 

Na het bleken moet het wasgoed twee-

maal uitgespoeld worden en daarna 

nog geblauwd. Blauwsel diende om de 

witte was witter te laten lijken.  

 

Op internet las ik het volgende: 

‘Bij de laatste spoelgang werd een zak-

je blauwsel door het spoelwater ge-

haald, zodat het water een blauw 

kleurtje kreeg. Blauwsel zat in een lin-

nen zakje, zodat het water telkens een 

klein beetje blauw kon oplossen en aan 

het spoelwater kon afgeven. Het 

blauw bedekte het grauw. Dat komt 

omdat ons oog iets wits dat een heel 

klein beetje blauw gekleurd is, veel 

witter ziet dan het in werkelijkheid is. 

Met zulke stralend witte lakens aan de 

waslijn kon je je als huisvrouw laten 

zien, in jouw dorp’. 
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Vroegtijdig signaleren van dementie 

Dit was het thema van het Alzheimercafé op 27 februari jl. 

De inleider zei: “Als je vermoedens hebt van dementie maak het dan be-

spreekbaar bij de huisarts. Bij geheugenverlies kan er ook iets anders aan de 

hand zijn: vitaminegebrek, vochtgebrek, infectieziekte, slecht werkende 

schildklier, medicijngebruik. Het kan ook te maken hebben met eenzaam-

heid, wanneer de mens geen prikkels meer krijgt om actief te zijn. 

 

Op de site ‘gezondheidsnet’ las ik het volgende: 

Vergeetachtigheid, moeite met communiceren, het gevoel dat je gedesoriën-

teerd bent….. Veel mensen hebben wel de eerste signalen van dementie, 

maar laten zich niet testen op de ziekte. Toch is het beter om dat wel te 

doen, zegt Frans Verhey, hoogleraar ouderenpsychiatrie. Als duidelijk is 

waar bepaalde klachten vandaan komen, kan veel leed worden voorkomen. 

“Een 60-jarige patiënte had allerlei klachten die haar man weet aan een  

burn-out”, licht hij toe. “Hij bleef maar zeggen dat zij best zelf kon auto-

rijden en dat ze meer moest ondernemen. Toen ze de diagnose dementie 

kreeg, kon hij accepteren dat ze niet meer alles zelf kon”.  Een diagnose 

geeft bovendien toegang tot de juiste hulp, behandeling, ondersteuning en 

zorg. Ook kan het angst wegnemen. Hoogleraar Marcel Olde Rikkert, kli-

nisch geriater, “Een van mijn patiënten was erg bang voor de diagnose de-

mentie. Door de heftige emoties ging hij nog harder achteruit. Toen ik uit-

legde dat hij echt de ziekte van Alzheimer had en wat we voor hem konden 

doen, werd zijn angst minder”. Bij een vermoeden van dementie kun je te-

recht bij de huisarts. Deze stelt vragen als: “Welke dag is het?” en “Wat is 

honderd min zeven?” Daarna kan uitgebreider onderzoek worden gedaan 

in een ziekenhuis, bijvoorbeeld met een MRI-scan. Zo kan duidelijk worden 

welk type dementie het is. 

 

zie: www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/dementie-behandelen-

en-vertragen. 

 

Els van Dongen-Caarls. 

 

Het  volgende gedicht is gemaakt door Milou van Riemsdijk. Zij volgde de 

opleiding Pedagogisch Medewerker en Verzorgende Individuele Gezond-

heidszorg en liep stage op een gesloten afdeling van een verpleeghuis. 

https://www.gezondheidsnet.nl/hersenen-en-geheugen/vergeetachtig-of-dement
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De ene kant en de andere kant 

De ene kant: 

Daar sta je dan als verzorgende 

Iemand raakt zijn geheugen kwijt 

En niet alleen dát…  

Maar ook een beetje zijn menselijkheid  

  

Want zeg nou eerlijk  

Als je iemand met dementie ziet 

Dan denk je toch echt 

Dit gun ik iemand anders niet 

  

Het doel wat ik voor ogen heb 

Is zorg voor….. 

Soms is dat best wel moeilijk 

Maar ook iets prachtigs hoor 

 

De andere kant:  

Ik schreeuw, maar niet om aandacht 

Ik schreeuw maar weet niet waarom 

Het begon met vergeetachtigheid 

En ik draaide woorden verkeerd om 

  

Ik was iets kwijt en kon het niet vinden 

Eerst zoeken, paniek en dan heel boos 

Iemand anders de schuld geven  

Zat het achteraf in een schoenendoos 

  

Ik word langzaam eenzaam  

Genoeg mensen om mij heen  

Maar niemand waar ik echt mee kan praten  

Want in mijn hoofd voel ik mij alleen 

  

Beetje bij beetje neem ik onbewust afscheid 

Wat voelt dat vreemd en naar 

Ik zoek mijn vrouw overal 

Oh wat mis ik haar…..... 
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Veranderingen in het ledenbestand 

Het bestuur stelt het op prijs als u een wijziging van het (email)adres of het 

beëindigen van het lidmaatschap tijdig doorgeeft aan onze ledenadministra-

teur dhr. L.Gilles, Grote Belt 340, 2133 GL Hoofddorp. tel: 023-5640959. 

Of per email: ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl. 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór  

1 december  van het lopende jaar. 

Bankrelatie: Rabobank  

Iban.NL86RABO034.45.14.862. 

BIJ DE 

Data Meernieuws 2018:   kopij   bezorging 

Juli/aug.  nr. 187  11 juni  26 juni 

September   nr. 188  06 aug.  21 aug. 

Oktober   nr. 189  10sept.  25 sept. 

November   nr. 190  08 okt.  23 okt. 

Dec./jan.   nr. 191  19 nov.  4 dec. 

 

Een bijdrage kunt u mailen naar de redacteur van ons blad,  

email adres: redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

mailto:redacteur-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
mailto:redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl
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Secretaris  

Dhr. P. Numan 

Fideliolaan  40 

2152 PS Nieuw-Vennep 

Tel: 0252-673587; email: 

secretariaat@kbo-haarlemmermeer.nl 
 

Redactie nieuwsbrief 

Dhr. W. Dijksterhuis                

Söderblomstraat 80 

2131 GM Hoofddorp 

Tel: 023-5556734. 

kbonieuwsbrief@kbo-haarlemmermeer.nl  

Commissie PR&C, Webmaster 

en distributeur MeerNieuws 

Dhr. M. van Beek 

Waddenweg 155 

2134XL  Hoofddorp 

Telefoon 06-29293066; email 

webmaster@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Penningmeester  

Dhr. S. Rijke 

Waterwolf 67 

2131 HP Hoofddorp 

Tel: 023-5630321; email: 

penningmeester@kbo-haarlemmermeer.nl 

 

Ledenadministrateur 

Dhr. L. Gilles 

 

Grote Belt 340 

2133 GL Hoofddorp 

tel: 023-5640959; email: 

ledenadministratie@kbo-haarlemmermeer.nl 

Commissie Welzijn 

Mw. E. van Dongen-Caarls 

Pater Damiaanstraat 78 

2131 EM Hoofddorp 

Tel: 023-5612273; email: 

welzijn@kbo-haarlemmermeer.nl 

Voorzitter  

Functie vacant 

Bestuur 

Redactie MeerNieuws 

Mw. A. Schutte –Caarls 

Lindholm 259 

2133 CT  Hoofddorp 

tel: 023-5630600; email: 

redactie-meernieuws@kbo-haarlemmermeer.nl 

Commissie PR&C email: publicrelations@kbo-haarlemmermeer.nl 
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Plaatsvervangend voorzitter: Dhr. P. v.d. Coevering 

tel. 023-5570194; email: p.vandecoevering@ziggo.nl 

 

Stedenbezoek/dagtochten 

Mw. I.Podt. tel. 023-5625979; email inapodt@gmail.com 

Mw. Y. Langenberg. tel. 023-5619947; email: Lang0200@hetnet.nl 

Mw. B. Everaardt. tel. 023-5615898; email: benfeveraardt@quicknet.nl 

Dhr. P. Pels. tel. 023-5622721; email: p.g.pels@quicknet.nl 

 

Culturele activiteiten 

Mw. I. Podt / Mw. Y. Langenberg 

Midweek 2018 

Dhr. J. Slijkerman. tel. 023-5626062; email: jaap.slijkerman@kpnmail.nl 

Mw. B. Everaardt. 

 

 

 

Evenementen Commissie  
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